
Referat 

Lokalrådsmødee 15. april 2015 

Mødelokale Jyllandsringens kantine 

Afbud: Ingrid. 

• Per Bach fra FDM Jyllandsringen havde indbudt til, at lokalrådet kunne afholde møde der. Per tog 

imod og viste rundt på nogle af ringens faciliteter og fortalte om aktiviteterne. Efterfølgende 

fortalte han om, hvordan de mange aktiviteter foregik. På et luftfoto viste han, hvordan de to baner 

anvendtes til glatførekurser, kørekortkurser, kurser for motorcyklister og kurser for to af landets 

politikredse for blot at nævne nogle. Han omtalte også problemerne med miljøgodkendelser. Han 

viste, hvordan der var styring på støjmålinger og viste eksempler på indberetninger til kommunen 

omkring disse. Per gav desuden kaffe og vand til mødet. En fin introduktion til arbejdet på en af 

byens største arbejdspladser. Lokalrådet gav tilsagn om et godt samarbejde. 

• Referatet fra martsmødet blev godkendt. 

• Allan fortalte om manglende skilte med anvisning om vejen til Linå. Formanden vil skrive til den 

byansvarlige om dette. I samme skrivelse vil der være en omtale af, at der bør sættes et skilt op i T-

krydset fra Skellerupvej, så bilister ved frakørsel fra Jyllandsringen mod Århus henvises til at køre 

mod motorvejsforbindelsen ved Hårup. Også dette indgår i formandens skrivelse til den 

byansvarlige. 

• Trafikken i Linå er klart reduceret efter motorvejen uden om byen. Det har stort set løst mange 

tidligere problemer med trafikken. 

• Mødet med Børne- og Ungeudvalget forsøges afholdt den 21. maj kl. 17 på RødeGaard. Kalle 

sender invitationen til formanden, der herefter inviterer udvalget og den/de byansvarlige.  

• Økonomien ser fornuftig ud. 

• Hjemmesidefoto udsættes til næste møde. 

• Buskørsel medtages på mødet med Børne- og Ungeudvalget i forbindelse med Linåbørns 

muligheder for at gå i skole i Resenbro. Dette kan blive meget aktuelt ved et muligt ændret 

skoledistrikt. 

• Resendalvejen er i meget god gænge. Formanden oplyste, at det er sagt, at arbejdet påbegyndes 

inden den 1. juni i år.  

• Ingen nye ”her og nu” emner. Lokalrådet koncentrerer sig lige nu om arbejdet omkring mødet med 

Børne- og Ungeudvalget. 

• Næste møde afholdes på RødeGaard den 21. maj kl. 17 i forlængelse af mødet med Børne- og 

Ungeudvalget. Skulle medlemmerne af udvalget ikke kunne mødes med os den dag, bliver mødet 

flyttet. Dette afgøres, når vi kender til udvalgets tilbagemelding på vores invitation til møde. 

• Nærdemokratiudvalgsmøde den 28. maj i Medborgerhuset kl. 17.00 til 19.30. Man melder til 

formanden inden 1. maj, hvis man kan deltage. På mødet meldte Birgitte og Kalle, at de ikke kunne 

deltage. 

 

Referent: Kalle den 15. april 2015.  


